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(1) Dánia mégis felfüggeszti az elutasított afgán menedékkérők deportálását 

A dán bevándorlási és integrációs miniszter augusztus 12-én bejelentette, hogy Dánia ideiglenesen – egyelőre 

2021. október 8-áig – leállítja az elutasított menedékkérők hazatoloncolását Afganisztánba. Az önkéntes 

repatriálásokra továbbra is lehetőség nyílik. Ezzel a döntéssel Dánia – Németországhoz és Hollandiához 

hasonlóan – elállt az egy héttel korábban éppen a deportálások folytatása érdekében az Európai Bizottsághoz 

intézett felhívástól. 

[TV2] 

 

(2) Többtucat embert vettek őrizetbe Ankarában szíriai menekültek elleni támadások miatt 

Szerda éjszaka többszáz ember vonult az utcára Ankarában Szíria-ellenes jelszavakat skandálva. A 

demonstrálók kövekkel dobálták meg szíriai menekültek házait, illetve szíriaiak tulajdonában lévő üzleteket 

dúltak fel. A török rendőrség 76 embert vett őrizetbe a támadásokban való részvétel, illetve a tömeg dühét 

szító provokatív közösségi médiabejegyzések megosztásának gyanúja miatt. A hatóságok hozzátették, hogy 

a gyanúsítottak közül 38-an büntetett előéletűek (rablás, bántalmazás, kábítószer-kereskedelem). Az erőszak 

azt követően tört ki, hogy korábban a nap folyamán menekültek egy csoportja dulakodás közben halálra 

késelt egy 18 éves török fiatalt. A gyilkosság miatt két külföldi állampolgárt őrizetbe vettek. 

[Euronews] 

 

(3) Irak felfüggesztette a Fehéroroszországba tartó járatait 

Az Európai Unió augusztus 10-én bejelentette, hogy hamarosan stabilizálódhat a litvániai migrációs helyzet, 

miután Irak felfüggesztette légi járatait Fehéroroszországba, tekintve, hogy már Lettországban is rendkívüli 

állapotot hirdettek ki. Litvánia júliusban jelezte, hogy jelentősen megnőtt a Fehéroroszország felől érkező, 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-08-12-danmark-stopper-midlertidigt-tvangshjemsendelser-til-afghanistan
https://www.euronews.com/2021/08/12/dozens-arrested-in-turkey-over-attacks-on-syrian-refugees
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zömében közel-keleti illegális migránsok száma. Az elmúlt hetekben ugyanezen számok jelentős arányban 

kezdtek el nőni Lettországban és Lengyelországban is, mely arra késztette az uniós tagállamok hatóságait, 

hogy közösen erősítsék meg az említett határszakaszokat az illegális migráció visszaszorítása érdekében.  

[Radio Free Europe] 

 

(4) Rekordszámú illegális migránsról számolt be Lengyelország 

Rekordmennyiségű irreguláris határátlépőt regisztrált Lengyelország Fehéroroszországgal határos régióiban. 

Litvániához hasonlóan a fehérorosz válság közepette jelentősen megugrott a Lengyelországba érkező illegális 

migránsok száma is, melynek következtében az Európai Unió hasonló segítséget ajánlott fel a közép-európai 

országnak, mint balti szomszédjának. Fehéroroszország valószínűleg azért döntött a migrációs nyomás 

felerősítéséről a Lengyelországgal közös határszakaszon, mert Varsó menedéket nyújtott Krystsina 

Tsimanouskaya belarusz sportolónak, aki nem volt hajlandó hazatérni a tokiói olimpiáról. 

[Reuters] 

 

(5) A legtöbb Csehországba érkező irreguláris migráns ukrán 

Összesen 5430 irreguláris migránst regisztrált a cseh állam az idei első félévben, melynek több, mint a fele 

ukrán állampolgárnak bizonyult. Az adatokról az Ukrinform számolt be a cseh hatóságok adataira 

támaszkodva. Az idei számok lényegesen magasabb Csehországban, mint a tavalyiak – körülbelül kétszerese 

annak –, melynek oka részben a járványhelyzet enyhülése. 

[Ukrinform] 

 

(6) Michel Barnier felszólított az EU-ba történő bevándorlás megszüntetésére 

A litvániai migrációs válság közepette Michel Barnier, az EU korábbi Brexit-főtárgyalója felszólította az 

Uniót, hogy azonnal tegyenek lépéseket az illegális bevándorlás teljes megszüntetésére. A korábbi főtárgyaló 

többször is hangot adott véleményének, mely szerint az uniós migrációs politika „nem működik”, így időt 

kell szánni a szabályok teljes felülvizsgálatára. Az egyesek szerint francia köztársasági elnöki ambíciókkal 

rendelkező uniós tisztviselő egy francia rádiónak úgy nyilatkozott: „Összességében a bevándorlási politika 

nem működik Európában, így Franciaországban sem. Igyekszem őszinte lenni, tekintve, hogy súlyos 

kérdésekkel foglalkozom: szánjunk időt a nem működő eljárások újragondolására. Nézzük meg, miért jutnak 

be bűnözők országainkba. Nyilvánvalóan, amikor ezt kimondom, Olivier Maire atyára is gondolok, akit pár 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.rferl.org/a/poland-latvia-migrants-belarus-/31402056.html
https://www.reuters.com/world/europe/poland-reports-record-number-migrants-belarusian-border-2021-08-09/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.ukrinform.net/rubric-society/3290435-most-illegal-migrants-in-czech-republic-over-h1-2021-ukrainian-nationals-police.html
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nappal ezelőtt meggyilkoltak. Eszembe sem jutna felhasználni politikai célokra ezt a tragikus esetet, de fontos 

lenne levonni belőle a tanulságot.” 

[Express.co] 

 

(7) 370 migránst hazaküldött Fehéroroszország 

Irak 370 hazatért állampolgárt regisztrált augusztus 11-én, miután Fehéroroszország deportálta őket a 

Litvániával közös határszakaszáról. Minszk vélhetően ezzel szeretné bizonyítani a megváltozott 

környezetben – miután Bagdad felfüggesztette légi járatait az országba – hogy nem bátorítja a migránsok 

illegális EU-ba lépését. Ahmed al-Sahaf, az iraki külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy kedden egy 

különleges járat tért haza Minszkből, fedélzetén 240 elutasított irakival, majd másnap még 130 fővel bővült 

ez a csoport. Fehéroroszország ígéretet tett rá, hogy több ilyen különleges járatot fog indítani a közel-keleti 

országba. 

[Arab News] 

 

(8) Az IOM taposóaknákra figyelmeztette a balkáni útvonal migránsait 

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezete (IOM) taposóaknákra, illetve egyéb kockázatokra, mint 

fulladásra, bántalmazásra, kizsákmányolásra és nemi erőszakra figyelmeztette a balkáni migrációs útvonalat 

választókat. Az IOM, együttműködve a Bosznia-hercegovinai Aknavédelmi Központtal felmérte a délszláv 

háború terhes hagyatékaként is kezelhető taposóaknák kihívását a Horvátországgal közös határszakaszon. A 

becslések szerint körülbelül 180 ezer fel nem robbant taposóakna található a mai napig a két ország 

határszakaszán, melyet könnyen aktiválhatnak a figyelmetlen migránsok is. 

[InfoMigrants] 

 

(9) Ukrajna is segítséget ajánlott fel Litvániának 

Ukrajna lehet az egyetlen nem uniós tagállam, amely segítséget nyújt a litvániai migrációs krízis kezelésében. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök háromlépcsős segítségnyújtási mechanizmust ajánlott fel Vilniusnak, 

melynek első etapjában a kelet-európai ország több mint 38 tonna szögesdrótot küld a balti államba. Az 

Ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat bejelentette, hogy humanitárius adományokat is előkészítettek Litvánia 

számára. 

[TASSZ]  

 

https://www.express.co.uk/news/politics/1475896/EU-migrant-crisis-Belarus-Alexander-Lukashenko-Lithuania-Michel-Barnier-immigration-latest
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.arabnews.com/node/1909626/world
https://www.infomigrants.net/en/post/34243/migrants-warned-of-dangers-of-landmines-on-balkan-route
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://tass.com/world/1325169
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(10) A lettországi Daugavpils nem fogad be migránsokat 

Andrejs Elksnins, Daugavpils – Lettország második legnagyobb településének – polgármestere bejelentette, 

hogy az irreguláris migránsoknak nincsen helye városában. A polgármester egy Facebook-posztban 

beszámolt róla, hogy már 350 irreguláris migránst regisztrált a lett állam, mely szám csak nőni fog, így 

Daugavpils innentől nem kíván részt venni a probléma megoldásában. Daugavpils városa emellett három 

másik lett régióval együtt rendkívüli állapotot hirdetett. 

[TASSZ]  

 

(11) Úgynevezett repatriációs légi járatokról állapodott meg Kazahsztán és Mongólia 

Különleges, államilag támogatott, úgynevezett „repatriációs” légi járatokról állapodott meg Kazahsztán és 

Mongólia. A tartós kazahsztáni letelepedési engedéllyel rendelkező, ám mongol állampolgársággal bíró 

személyek a járatokkal ingyenesen térhetnek haza Nurszultánból és Almatiból is Ulánbátorba – számolt be 

róla a kazah Trend magazin az almati városi rendőrség adataira hivatkozva. A járatokat a HunnuAir 

légitársaság fogja biztosítani a nurszultáni vonalon augusztus 14-től, az almati vonalon pedig 19-től. Jelenleg 

nincsen közvetlen légi összeköttetés a két ország között, így a Kazahsztánba emigrált mongol állampolgárok 

hazajutása egészen mostanáig igen kétes volt. 

[Aviation Pros] 

  

(12) Visszaküldte Oroszországba a Narva-folyón átúszó migránst Észtország 

Észtország visszafordította Oroszországba azt a türkmén állampolgárságú férfit, aki a Narva-folyó 

átúszásával szeretett volna az Európai Unió területére érni. A férfi azt követően kért menedékjogot 

Észtországban, hogy Türkmenisztán hatósága pár évvel ezelőtt nemzetközi körözési listára helyezte. Kristjan 

Pikhof, a Narva-menti keleti prefektúra vezető migrációs ellenőrzési tisztviselője úgy fogalmazott: „A férfi 

magyarázata alapján sem az élete, sem az egészsége nem került veszélybe az Oroszországi Föderációban, 

lehetősége volt legitimálni tartózkodását, illetve letelepedési lehetőséget is kapott”. 

[ERR.ee] 

  

(13) Németország és Hollandia leállítja az afgán migránsok kitoloncolását 

A német és a holland kormány szerdán jelentette be, hogy leállítják az afgán migránsok kitoloncolását. Az 

intézkedés 180 fokos fordulatot jelent, ugyanis a két ország nemrég Ausztriával, Belgiummal, Dániával és 

Görögországgal együtt közös nyilatkozatban kérte az Európai Bizottságot, hogy továbbra is biztosítsa a gyors 

https://tass.com/world/1324905
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.aviationpros.com/airlines/news/21233692/kazakhstan-and-mongolia-agree-on-repatriation-flights
https://news.err.ee/1608302355/turkmen-national-who-swam-narva-river-to-enter-estonia-sent-back-to-russia
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kitoloncolás feltételeit. A dokumentum szerint ugyanis a deportálások felfüggesztése csak még több afgánt 

motiválna arra, hogy lakhelyét elhagyva Európába induljon. Az afgán kormány már júliusban arra kérte az 

európai országokat, hogy állítsák le a kitoloncolásokat legalább 3 hónapra. Az Eurostat adatai szerint 2020-

ban a menedékkérők 10%-a afgán állampolgár volt, így a szíriaiak (15%) után ők tették ki a második 

legnagyobb csoportot. Jelenleg Németországban 30 000 elutasított afgán menedékkérő várja a kitoloncolást. 

[Euronews] 

  

(14) 3-5 évig tartó, teljes bevándorlási moratóriumról írna ki népszavazást az egyik jobboldali 

francia elnökjelölt 

Michel Barnier, a konzervatív Les Republicains párt egyik lehetséges elnökjelöltje népszavazást írna ki egy 3-

5 évig tartó teljes bevándorlási moratóriumról. Az ötlet nagy visszhangot keltett a francia sajtóban, ugyanis a 

végrehajtásának számos jogi akadálya lehet, például a családegyesítéshez való jog Franciaországban 

alkotmányos védelmet élvez. Barnier a jogi akadályokat alkotmánymódosítással hidalná át. 2019-ben – a 

járványügyi korlátozások bevezetése előtti utolsó évben – 277 000 bevándorló kapott letelepedési engedélyt 

Franciaországban, és 178 000 menedékkérelem érkezett a hatóságokhoz. 

[Le Figaro]  

 

(15) A német külügy szerint az afganisztáni helyzet növelni fogja a migrációs nyomást  

Niels Annen, a német Külügyminisztérium államtitkára szerint a tálibok afganisztáni előrenyomulása 

kihatással lesz az európai és azon belül a német migrációs helyzetre is. Annen a Funke Mediengruppe 

kérdésére válaszolva kifejtette, az afganisztáni események hatása hamarosan érzékelhetővé válik majd 

Németországban. Az államtitkár szerint Németország a nagyszámú afgán diaszpóra miatt válhat célországgá. 

A német szociáldemokrata párt (SPD) politikusa szerint a nemzetközi közösségnek mindent meg kell tennie, 

hogy támogassa azokat a menekülteket, akik a régión belül kerestek menedéket. 

[DW] 

 

(16) Segélykonferenciát kíván tartani Afganisztánról az osztrák kormány 

Az osztrák kormány vezető tisztségviselői egy Afganisztán közép-ázsiai szomszédaira fókuszáló 

segélykonferencia megszervezését tervezik. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter szerint a 

helyszíni segítségnyújtás kizárólag a helyi partnerek bevonásával működhet, valamint a régió konfliktusainak 

https://www.euronews.com/2021/08/11/in-u-turn-germany-and-netherlands-suspend-deportations-of-afghan-migrants
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/imposer-par-referendum-un-moratoire-sur-l-immigration-20210802
https://www.dw.com/en/germany-afghanistan-conflict-will-increase-migration-says-lawmaker/a-58840294
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hatásai elérhetik Európát is. Karl Nehammer osztrák belügyminiszter az Afganisztánnal szomszédos 

országok támogatását emelte ki az embercsempészek elleni küzdelemben. 

[Swiss Info]  

 

(17) A török külügyminiszterhelyettes bírálja az osztrák kormány kijelentéseit 

Faruk Kaymacki török külügyminiszterhelyettes a Twitteren reagált Karl Nehammer osztrák belügyminiszter 

kijelentésére, amelyben párhuzamot vont Litvánia jelenlegi helyzete és a 2020-as görög-török határon történt 

események között. A külügyminiszterhelyettes szerint Törökország az EU-val közös fellépést szorgalmaz az 

illegális migráció terén. 

[Daily Sabah]  

 

(18) Frontex: a közép-mediterrán és nyugat-balkáni útvonalak húzzák felfelé az érkezési számokat 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb adatai szerint idén július végéig már 82 

ezer illegális határátlépést könyveltek el az EU külső határain, amely éves alapon masszív (59%-os) 

növekedést jelent. Csak júliusban 17 300 érkezést regisztráltak, amely egyharmados emelkedésnek felel meg 

2020 hetedik hónapjával összevetve. A Frontex közleményében először szerepelt a keleti határ helyzete: a 

fehérorosz rezsim által szervezett illegális migráció következtében rekordszámú (3 700), többnyire iraki, 

kongói és kameruni migráns érkezett Litvániába az idén. Továbbra is nehéz helyzetben van Olaszország, ahol 

közel 31 ezer – jellemzően tunéziai, bangladesi és egyiptomi nemzetiségű – bevándorló ért partot (+96% 

2020 hasonló időszakához képest). A Nyugat-Balkánon kifejezetten élénken alakult július végéig az ún. 

másodlagos migráció (22 600 határsértés, +90% 2020 első hét hónapjával összevetve). Itt elsősorban szíreket, 

afgánokat és meglepő módon marokkóiakat regisztráltak a hatóságok. Spanyolország viszonylag hatékonyan 

védi a félszigetet (kb. 7 ezer átlépés, amely nagyjából megfelel a tavalyi időarányosnak), azonban a Karib-

szigeteken regisztrált közel 7 400 személy 130%-os éves alapú emelkedést jelent (szubszaharai érkezőkkel). 

Görögország mindeközben sikeresen védi a görög-török határt: a január-július időszakban elkönyvelt 9 ezer 

(döntően szír és török) határsértő elmarad a tavalyi vonatkozó 13 400-as számtól. 

[Frontex]  

 

https://www.swissinfo.ch/eng/austria-plans-aid-conference-for-afghanistan-s-neighbours/46869584
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/deputy-fm-kaymakci-criticizes-austrias-remarks-on-refugees
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/july-increase-in-the-central-med-and-western-balkans-IOsJpO
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AFRIKA 

 

(19) A mozambiki és ruandai erők visszafoglalták Mocímboa di Praiát 

A kikötőváros egy évvel ezelőtt került a dzsihádista felkelők kezébe. Maputo nem tudott megbirkózni az 

iszlamista gerillákkal, ezért a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) egy gyorsreagálású dandár bevetéséről 

döntött. Bár nem SADC-tag, ennek részeként Ruanda 1 000 katonát telepített Mozambikba, akik gyors 

sikereket értek el a felkelőkkel szemben. A fegyveres harcok elől eddig 800 000 ember menekült el 

lakóheyléről. 

[AP News] 

 

(20)  Maliban újabb 40 civilt mészároltak le a dzsihádisták 

A támadásra azt követően került sor, hogy a hatóságok letartóztattak két szélsőségest. Az áldozatok egy része 

a háza előtt ült vagy épp a mecsetbe tartott, amikor a szélsőségesek rajtuk ütöttek. 

[AP News] 

 

  

https://apnews.com/article/europe-africa-rwanda-595f475f3cb737974f96dd8990f7cb18
https://apnews.com/article/africa-mali-islamic-state-group-3535eca2aa48f43959614b81d9feebaf
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(21) Növekvő erőszak a szíriai menekülttáborban 

Egy iraki menekültet megölt, hármat pedig súlyosan megsebesített egy a gyanú szerint az Iszlám Államhoz 

köthető támadó az északkelet szíriai al-Hól menekülttáborban. Ezzel április óta 25-re emelkedett a hasonló 

módon meggyilkoltak száma. Az al-Hól táborban 62 ezer ember, azon belül 30 ezer iraki él. Márciusban az 

amerikai támogatást élvező Szíriai Védelmi Erők razziákat hajtottak végre a táborban, melyek során az Iszlám 

Állam 125 feltételezett támogatóját tartóztatták le. Rövid nyugalom után azonban az erőszak újra fellángolt, 

a régióban pedig ismét rendszeressé váltak az alvósejtek által elkövetett támadások. 

[VOA News] 

 

  

https://www.voanews.com/extremism-watch/iraqi-refugees-alarmed-increasing-violence-syrias-al-hol-camp
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

(22) Tízezrek menekülnek Kabulból 

A tálibok augusztus 15-én betörtek Afganisztán fővárosába, így gyakorlatilag az ország egésze irányításuk alá 

került. Az ENSZ adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 1 000 civilt öltek meg, míg az év eleje óta 

mintegy 400 ezer embert kényszerítettek lakhelye elhagyására, közülük csaknem 250 ezret május vége óta. Az 

elmúlt hónapokban menekülni kényszerülők kb. 80%-a nő és gyermek volt. A meghódított vidéki területekről 

és tartományi fővárosokból legalább 120 – 150 ezer ember érkezett Kabulba a menekülés további 

lehetőségeiben bízva. A fővárosból repülőgépekkel menekítik a lakosságot. Az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztossága kibontakozó humanitárius válságra figyelmeztet. 

[UNHCR] 

 

(23) 23 ezer menekült kap ismét segítséget Etiópiában 

Az UNHCR bejelentette, hogy ismét biztostani tudja a segítséget két menekülttáborában Etiópia Tigray 

régiójában, amelyekben 23 ezer eritreai menekült él. A hozzáférést azonban továbbra is korlátozza a 

biztonsági helyzet, az UNHCR a biztonságos áthaladást szorgalmazza, hogy a menekülteket egy 135 

kilométerre lévő új helyszínre költöztesse. Az ügynökség megkezdte az azonosító okmányok kiadását 

azoknak az eritreai menekülteknek is, akik Addisz Abebába menekültek két, Tigray északi részén fekvő 

táborból. A három évig érvényes dokumentumok lehetővé teszik számukra a segítségnyújtáshoz, valamint 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a védelmet.  

[UNHCR] 

 

(24) Szisztematikus szexuális erőszak Kongó Tanganyika tartományában 

Az UNHCR komoly aggodalmát fejezte ki a nők és lányok elleni széles körű és szisztematikus szexuális 

erőszak miatt, amelyet a fegyveres csoportok követnek el a Kongói Demokratikus Köztársaság Tanganyika 

tartományában. Az érintett tartományban emberek ezreit kényszerítették lakhelyük elhagyására az idei évben. 

Az elmúlt két hétben az UNHCR partnerei a tartomány két egészségügyi övezetében 243 nemi erőszakot 

regisztráltak, a tényleges szám ennél azonban vélhetően jóval magasabb. A bányaterületek ellenőrzéséért 

harcoló fegyveres csoportok a kormány által vezetett katonai műveletek megtorlásaként állítólag tömeges 

nemi erőszakot hajtottak végre nők és fiatal lányok ellen, amikor el akartak menekülni otthonaikból. Az 

ENSZ főügynöksége felszólította a hatóságokat, hogy sürgősen fokozzák a civilek védelmét szolgáló 

erőfeszítéseket, a humanitárius segítségnyújtást és állítsák elő az elkövetőket. 

https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-13-august-2021/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-13-august-2021/
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[UNHCR] 

 

(25) Banglades megkezdte a rohingya menekültek oltását 

Több mint 4 000 menekült kapta meg első COVID-19 elleni védőoltását múlt héten a Banglades legnagyobb 

menekülttáborainak otthont adó Cox’s Bazarban. Az oltást első körben az 55 év feletti menekültek kapják, 

mintegy 48 ezren.  

[UNHCR] 

 

 

  

https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-13-august-2021/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-13-august-2021/


 
11 
 

AMERIKA 

 

(26) Megállapodott Panama és Kolumbia a migrációs áramlás kordában tartásáról 

A két latin-amerikai ország, mely az USA felé irányuló migrációs útvonalon fekszik, a múlt héten 

megállapodást kötött az áramlás kordában tartásáról. Eszerint Kolumbia felől augusztusban napi 650, míg 

szeptemberben napi 500 migráns léphet csak át Panamába. Idén eddig 50 ezer ember lépte át a két ország 

határát, ami duplája a 2018-as egész éves adatnak. Az aláírási ceremónián Mexikó, az USA, Brazília, Chile, 

Costa Rica és Peru képviselője is részt vett. 

[AP News] 

 

  

https://apnews.com/article/colombia-caribbean-immigration-panama-8161d7a12f38e007a59644b44efdf311
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ÁZSIA 

 

(27) „A háborúnak vége Afganisztánban” – mondta Mohammad Naeem, a tálibok szóvivője 

A Talibán Mozgalom szóvivője elmondta, hogy a háború véget ért Afganisztánban, és békés kapcsolatokat 

szorgalmaz a nemzetközi közösséggel. Hozzátette, hogy a csoport tiszteletben tartja a nők és a kisebbségek 

jogait és a véleménynyilvánítás szabadságát. A szóvivő elmondta, hogy a csoport biztonságot kíván nyújtani 

valamennyi állampolgárnak és diplomáciai missziónak, az uralom típusa és a rendszer formája hamarosan 

tisztázódik. A főváros elfoglalását a szóvivő a csoport 20 évnyi munkájának gyümölcseként értelmezte; 

szerintük hazájuk számára szabadságot és függetlenséget hoztak el. Úgy véli továbbá, hogy egy külföldi erő 

sem kívánja megismételni a bukást Afganisztánban. 

[Reuters] 

 

(28) Ashraf Ghani elnök elhagyta Afganisztánt 

Miután a tálibok vasárnap elérték az afganisztáni fővárost, Kabult, az elnök és legközelebbi munkatársai 

elhagyták az országot és Tádzsikisztánba menekültek. Bismillah Mohammadi megbízott védelmi miniszter 

elmondta, hogy augusztus 16-án, hétfőn egy küldöttség Dohába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson az 

ország helyzetéről. A delegációban helyet kapott az ország korábbi elnökhelyettese, Younus Qanooni, 

Ahmad Wali Massoud korábbi nagykövet és Mohammad Mohaqiq parlamenti képviselő. A tálibokhoz közel 

álló források azt hangoztatják, hogy megállapodtak az afgán kormánnyal: a politikai megállapodás után Ghani 

lemond, és átruházza a hatalmat egy átmeneti kormányra.  

 

[TOLO News] 

(29) Minden kereskedelmi járatott felfüggesztettek a kabuli repülőtéren 

Minden kereskedelmi járatot felfüggesztettek a kabuli Hamid Karzai nemzetközi repülőtéren és arra kérik a 

lakosságot, hogy ne tolongjanak ott. Miután múlt hét vasárnap a tálibok elfoglalták az afgán fővárost és 

bevonultak az elnöki palotába, kitört a pánik. A több mint 4 milliós lakosú fővárost rengetegen próbálják 

meg elhagyni, amely szárazföldön már nem lehetséges. Folynak az amerikai erők által támogatott evakuálási 

erőfeszítések, ugyanakkor a repteret vasárnap este túlterhelték. Több mint kétezren próbáltak repülőre 

szállni, a káosz emberéleteket is követelt.  

[TOLO News] 

 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-spokesman-says-war-is-over-afghanistan-al-jazeera-2021-08-15/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-spokesman-says-war-is-over-afghanistan-al-jazeera-2021-08-15/
https://tolonews.com/afghanistan-174248
https://tolonews.com/afghanistan-174250
https://tolonews.com/afghanistan-174250

